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Tema: Peticija Nr. 0481/2011 dėl 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvoje 
2000/43/EB, įgyvendinančioje vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, keletą kartų 
vartojamo žodžio „apsauga“ reikšmės, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis Mark Austin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo paaiškinti 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvoje 2000/43/EB, 
įgyvendinančioje vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba 
etninės priklausomybės, vartojamo žodžio „apsauga“ reikšmę. Peticijos pateikėjo nuomone, ši 
sąvoka yra dviprasmiška, todėl įvairiose minėtos direktyvos nuostatose sunku suvokti 
tikruosius įstatymų leidėjų siekius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvoje 2000/43/EB, įgyvendinančioje vienodo požiūrio 
principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, žodis „apsauga“ 
tiek preambulėje, tiek direktyvos straipsniuose vartojamas kalbant, pavyzdžiui, apie „apsaugą 
nuo diskriminacijos“, „vienodo požiūrio principo įgyvendinimą”, „socialinę apsaugą“, 
„teisinę apsaugą” ir „apsaugos lygį“. Jis vartojamas savo įprasta reikšme – apsaugoti kažką 
nuo kažko arba apginti kažką nuo kažko. Žodžiui „apsauga“ nesuteikiama jokia reikšmė, 
kuria būtų vartojamas konkrečiai šioje direktyvoje.
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ES teisėje žodis „apsauga“ vartojamas daugybėje įvairių dokumentų, įskaitant kitus teisinius 
dokumentus vienodo požiūrio bei nediskriminavimo srityje ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją. Direktyvoje 2000/43/EB jis nėra vartojamas kokia nors ypatinga reikšme.

Šis žodis taip pat vartojamas tarptautiniuose dokumentuose žmogaus teisių ir 
nediskriminavimo srityje, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje ir Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje.

Komisija nėra informuota apie jokius žodžio „apsauga“ keliamus sunkumus – nei teisės aktų 
leidėjams ES lygmeniu, nei nacionaliniu lygmeniu perkeliant direktyvą į valstybių narių teisę 
ir ją taikant valstybėse narėse.  

Išvada

Komisija mano, kad nėra įrodymų, pagrindžiančių peticijos pateikėjo įsitikinimą, kad žodžio 
„apsauga“ reikšmė yra dviprasmiška ir todėl sunku suvokti tikruosius įstatymų leidėjų 
siekius.“


